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 בתוך עמי אנכי יושבת
 

 יא| פרק  דבריםא. 

וא ֲאֶשר  ם הִּ ְצַריִּ ְשָתּה ֹלא ְכֶאֶרץ מִּ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ )י( כִּ

יָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָיָרק: )יא(  ְשקִּ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוהִּ ָשם ֲאֶשר תִּ ְוָהָאֶרץ ְיָצאֶתם מִּ

ְשֶתה  ם תִּ ְמַטר ַהָשַמיִּ ים ּוְבָקעֹת לִּ ְשָתּה ֶאֶרץ ָהרִּ ים ָשָמה ְלרִּ ֲאֶשר ַאֶתם עְֹברִּ

ית  יד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ָבּה ֵמֵרשִּ ם: )יב( ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך דֵֹרש אָֹתּה ָתמִּ ָמיִּ

ית ָשָנה: ס  ַהָשָנה ְוַעד ַאֲחרִּ

 רש״י

 ־ מר״ה נדון מה יהא בסופה )ר״ה ח.(:שנה מרשית ה

 ראש השנה דף טז/בב. 

ואמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, שנאמר 

 ב, ועד אחרית סופה שיש לה אחרית.מראשית השנה מרשית כתי

 רש״י

שישראל עושין עצמן רשין בראש השנה לדבר  - שרשה בתחלתה

 )משלי יח(: שנאמר, תחנונים ידבר רש תחנונים ותפילה, כענין

 דרשות הראי״ה | מדבר שורג. 

נראה עוד כונה בזה, והיא להעיר על הנהגה גדולה הדרושה לנו ממש 

ה, והלא יך לדעת מה היא עבודת הלילה של ר"והנה צר בתחילת השנה.

את ישראל אינו דן  שהקב״ה דןהמשפט הוא ביום כדאמרי׳ בירושלמי כ

 אותם אלא ביום בשעה שהם עסוקים במצות.

אלא נראה שאנחנו מזרזים א״ע להקדים ולהתאחד כולנו בלב אחד כדי 

שיהי׳ כ״א מצורף אל כלל עם ד', כי כל א׳ כשהוא לעצמו צריך זכיות 

גדולות, גם יחיד אימתי דוקא בעשי״ת הוא מתקבל בקל, אבל אנו חפצים 

ומיד בכתיבה טובה בספר החיים, ע״כ צריך לזה זכות  שנזכה להכתב תיכף

הרבים. ע׳׳כ הדרך המוצלחת שהורונו חז״ל היא להתאחד עם הכלל, כדי 

שכשנבא למחר בעה״י ונהי׳ מוכנים ליום הדין הגדול והקדוש, כבר תהי׳ 

זכות הרבים מסייעת אותנו. ואע״ג שאין אדם יוצא ידי חובתו בזה שהוא 

דו, וצריך כ״א לתקן את עצמו בפ״ע ג״כ, אבל זכות משתתף עם הציבור לב

 גדולה היא ומועילה מאד להיות אח״כ בא לתיקון שלו הפרטי.

והנה במעלה של א״י אמר הקב״ה שאינה כארץ מצרים שכ״א משקה 

בעצמו, הכונה ששם אפשר כ״א להפרד והפרנסה באה פרטית כ״א 

תהי׳ דבק ם" כדי שבהשתדלותו, אבל בא״י "למטר השמים תשתה מי

 תמיד אל הכלל.

והנה דרך העולם שעניים מתקבצים לאגודה לעשות דבר אחד הדורש 

ממון וחיל, אבל עשירים כ״א קונה בפ״ע, ע״כ לא יחזיק האדם עצמו לענין 

י נגד גודל זכיותיו כעשיר לומר שא״צ להשתתף עם הכלל, כי כ״א הוא ענ

 ורא".לישתף איניש נפשי׳ בהדי צבהחיובים נגד הבוי״ת ו"

ה שהוא הקדמה אל הדין וביחוד הוא מחויב בר״ה, וביותר מחויב בליל ר"

שבא ביום, ונתן לנו הקב״ה לילה להקדים א״ע בזו השלמות של האחדות. 

ע״כ פוקד כ״א את חבירו בשנה טובה בכתיבה וחתימה טובה, וכמ״כ 

בתפילות שעושים לסימן טוב הכל הכונה על הכלל כולו, וכ״ז ע״י מה 

ה עצמו כרש לשתף עצמו עם הציבור, ועי״כ "מתעשרת בסופה" שעוש

ייעת אותו להיות לו שזוכה עי״ז ג״כ לתיקון הפרטי, כי זכות הרבים מס

 אחרית ותקוה.

ויקרא לו ד׳ ״ה שלום כדחז״ל בפ״ק דשבת מקרא ד"והנה שמו של הקב

 שלום", וחותמו ית׳ הוא אמת כדאמרי׳ בפ״ז דיומא.

שם שאתה הווה עמי ״כ עה׳׳פ: ״אהי׳ אשר אהי'״ל במדרש והנה אמרו חז״

׳, א״כ בזמן שהאדם מחזיק במדת השלו׳ הקב״ה כותב כך אני הווה עמך

כ בספר החיים ה מפי עליון יוצא רק טוב וחסד ע"עליו שמו שלום. והנ

שמו של הקב״ה נכתב עליו, וכשכותבים כותבים בשמו של הקב״ה ושמו 

ם אינו נזכר שם שמו של הקב״ה כי הוא שלום, אבל ח״ו בספרן של רשעי

"אין הקב״ה מיחד שמו על הרעה", וכמש״כ: "בכל המקום אשר אזכיר את 

שמי אבוא אליך וברכתיך", וכן כתוב: "ושמו את שמי על בני ישראל" 

ומיד: "ואני אברכם" שתיכף לשמו ית׳ הברכה מצויה. א״כ כשהאדם 

כתב בספר החיים מחזיק במדת השלום ואהבת כלל ישראל, אז יוכל לה

ך", הכונה ב בו, והיא מצות "ואהבת לרעך כמוששמו של הקב״ה שלום כתו

שתיכף כשמקבלה בלב שלם כבר יש בידו זכות הרבים. ואע״פ שהאמת 

היא רק כשיהי׳ מתקן את עצמו בפרטות, אבל מתוך השלום תבא האמת, 

ו כי הקדושה שמתוספת עליו ע״י זכות הרבים תסייע אותו לתקן את עצמ

 בפרט.

 ד| פרק מלכים ב ד. 

י  ְשַכב ָשָמה: )יב( ַויֹאֶמר ֶאל ֵגֲחזִּ ָיה ַויִּ י ַהיֹום ַוָיבֹא ָשָמה ַוָיַסר ֶאל ָהֲעלִּ )יא( ַוְיהִּ

ְקָרא ָלּה ַוַתֲעמֹד ְלָפָניו: )יג( ַוֹיאֶמר לֹו ֱאָמר ָנא  ית ַהֹזאת ַויִּ ַנֲערֹו ְקָרא ַלשּוַנמִּ

ֵנה ָחַרְדְת ֵאֵלינּו ֶאת ָכל  ַהֲחָרָדה ַהֹזאת ֶמה ַלֲעׂשֹות ָלְך ֲהֵיש ְלַדֶבר  ֵאֶליָה הִּ

י יָֹשֶבת: י ָאנֹכִּ  ָלְך ֶאל ַהֶמֶלְך אֹו ֶאל ַׂשר ַהָצָבא ַותֹאֶמר ְבתֹוְך ַעמִּ

  חלק א דף סט/ב|  זוהרה. 

יָנא ַשְרָיא י ֶאְלָעָזר ָאַמרָתא ֲחֵזי, ְבַשֲעָתא ְדדִּ יָבֵעי ֵליּה  ַרבִּ ְבָעְלָמא ָלא לִּ

י  ְדַכר ְשֵמיּה ְלֵעיָלא )קמיה דקודשא בריך הוא בעלמא(. ְדָהא אִּ יש ְדיִּ ְלֵאינִּ

ית,  שּוַנמִּ ְדְכרּון חֹובֹוי )כלהו( ְוֵייתּון ְלַאְשָגָחא ֵביּה. ְמָנָלן מִּ ַאְדַכר ְשֵמיּה יִּ

ין ָעְלָמא. ְדַההּוא יֹוָמא יֹום טֹוב ְדרֹאש ַהָש  יְך הּוא ָדאִּ ָנה ֲהָוה ְוקּוְדָשא ְברִּ

יָשע )מלכים ב ד( ֲהֵיש ְלַדֵבר ָלְך ֶאל ַהֶמֶלְך ָדא קּוְדָשא  ּוְכֵדין ָאַמר ֵליּה ֱאלִּ

י  ְשָפט. ַותֹאֶמר ְבתֹוְך ַעמִּ ְקֵרי ֶמֶלְך. ֶמֶלְך ַהָקדֹוש ֶמֶלְך ַהמִּ ְכֵדין אִּ יְך הּוא. דִּ ְברִּ

יל ָאנֹ י. ַמאן ְדֲעיִּ י ֶאָלא ְבתֹוְך ַעמִּ ְשְגחּון בִּ י ְויִּ ְדְכרּון לִּ י יֹוָשֶבת. ָלא ָבֵעיָנא ְדיִּ כִּ

יֵני ָכְך ָאְמָרה  יש. ְבגִּ ְשְגחּון ֲעֵליּה ְלֵמיַדן ֵליּה ְלבִּ ֵריֵשיּה ֵבין ַעָמא )כלא( ָלא יִּ

י.  הדין, אין לאדם להזכיר שמו יחידי לפני  )בזמן שיש דין בעולם כגון ביום ְבתֹוְך ַעמִּ

הקדוש ברוך הוא, שאם יזכיר שמו יזכירו חובותיו, וזה מאמר הנביא לשונמית, )מלכים־ב 

ד,יג( היש לך לדבר אל המלך או אל שר הצבא, אל המלך זה מלכו של עולם שהיה יום 

 .הרבים(יושבת, טוב לי להזכר עם  הדין, והשיבה )מלכים־ב ד,יג( בתוך עמי אנכי

 מדרש רות|  זהר חדשו. 

י  י ָאנֹכִּ ית. )מלכים ב ד( ַותֹאֶמר ְבתֹוְך ַעמִּ יב ַבשּוַנמִּ ַע ָאַמר, ַמה ְכתִּ י ְיהֹושֻׁ ַרבִּ

ְרַשם ְלַבד. ים, ְוֹלא ְיֵהא נִּ יס ֹראשֹו ְלתֹוְך ַרבִּ יְך ְלַהְכנִּ ָכאן, ֶשָצרִּ  יֹוָשֶבת. מִּ



 כי תצא פרשת, על התורה| תפארת שלמה ז. 

יום  כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. הנראה לרמז בזה על

 ה הבע״ל אשר מחנות הסט״א הם קמים על האדם ביום הדין כמ״שר"

)איוב ב, א( ויבואו בני אלהים להתיצב על ד׳. בתוך עמי אנכי יושבת, ועיקר 

״ש ההכנה על יום הנורא הזה להיות אחוה וריעות בין בני ישראל, כמ

)תהלים צח, ו( בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ד׳ לשון אחוה 

וריעות. וז״ש )תהלים צו, יב( אז ירננו כל עצי היער לפני ד׳ כי בא לשפוט 

את הארץ. עצי היער רמז לעמי הארץ הם אילני סרק. גם המה בכלל 

ישראל יכונה כי לא יבצר מכל איש מבנ״י להיות לו איזה מעלה שלא 

בזולתו. וזה הרמז בפ׳ שהתחלנו כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת  נמצא

ה כלל בחסרונו רק מכל דבר רע. לבל ידבר ח״ו רע על חבירו ולא ירא

״ה ד, יג( מי האיש החפץ חיים לבקש ברש )תהלים לבמעלות חבירו וז"

כתבנו בספר החיים. נצור לשונך מרע לבל ידבר על חבירו, סור מרע ועשה 

הכנה ליום הדין להוציא משפטינו לאורה. כי אם האדם מחזיק טוב. וזהו 

 את חבירו בחזקת צדיק אזי גם אותו יכתוב בספרי הצדיקים:

 שנת תרע״א -פרשת תבוא | שם משמואל ח. 

 ידוע ואיתא בספה״ק דרמ״ח אברי הנפש אינם נשלמים רק ע״י רמ״ח

ל לקיים מצוות עשה, וכתב הרח״ו שלכן מרע״ה התחנן ליכנס לא״י בשבי

מצוות התלויות בארץ מפני שהי׳ יודע שבלתי אפשר להשלים כל אברי 

הנפש זולתם. וא״כ יש להבין הלוא כל עוד שאינו מקיים כל רמ״ח מצוות 

עשה הרי הוא מחוסר אבר, והרי כתיב )ויקרא כ״א( אשר בו מום לא יקרב, 

פני וא״כ זה שיש לו פגם בנפש ע״י חוסר מרמ״ח מצ״ע איך יבוא לשרת ל

מלך הכבוד. אך כבר כתבנו שהתירוץ הוא מפני שכל ישראל הם כגוף אחד 

ממש וכל מצוה שאדם עושה היא בשם כל ישראל, ונצטרפו כל המצוות 

מכל ישראל יחד, ואפי׳ מאותם שכבר נפטרו לעולמם כי בשמים הוא 

למעלה מהזמן. אך כל זה הוא באיש המתאחד בכלל ישראל, שכל ישראל 

הם אבריו ואוהב אותם כגופו, וזה ואהבת לרעך כמוך זה כלל הם לו כאילו 

, וחשוב לו כאילו קיים כל המצוות אפי׳ מצוות שישנן רק  גדול בתורה

בכהנים או במלך וציבור, הכל מסייע להשלים את אברי נפשו, ומובן שאם 

 ח״ו יש שנאה ביניהם שוב אין אחד נסתייע מחבירו ונשארים בעלי מומין

 ומחוסרי איברים ועבודתם פסולה:

והנה זהו לימוד גדול לר״ה שכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, ולא 

יתחזי פגום קדם מלכא, לבד מה שצריך תשובה על עבירות שבידו עוד 

אינו מספיק שהרי עדיין הוא מחוסר אבר כנ״ל ואין לו תקנה רק ע״י 

ד להכניס בלבו אהבת הכלל, ובזה התאחדות בכלל ישראל להשתדל מא

ה, זוה״ק )ריש פ׳ בשלח( דזה נצרך לר"יקיים בתוך עמי אנכי יושבת כב

 ואולי הוא מטעם שכתבנו:
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